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Beslutande

Mayvor Lundberg
Linda Hägglund
Mårthen Backman
Catharina Fredriksson
Dag Bergentoft
Britta Bergström
Patrik Renfors
Inge Ståhlgren
Katarina Jakobsson
Claes-Göran Borrman
Stefan Johansson
Sandra Landin
Victoria Flores Sanchez
Bror Sterner
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Klas Lundbergh
Tommy Karlsson
Anna-Maija Alajoki
Thomas Löfdahl
Linus Fogel
Nina Wikström-Tiala
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Björn Johansson
Sofia Bergli
Emil Carlsson
Ann-Sophie Nygren
Bo Höglander
Per Engvall
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Martin Bergström
Lena Svedlindh
Lars-Åke Lindman

(S)
(S)
(S)

Björn Wintler
Bo Jender
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(M)

Ej tjänstgörande
ersättare och övriga
deltagare
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Sekreterare
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Kristina Sköld

Ordförande

……………………………………………
Mayvor Lundberg

Justerande
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Birgitta Luoto
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Klas Lundbergh
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Dnr KS.2018.27

Yttrande – Region Sörmland samverkan och uppdrag
Kommunfullmäktiges beslut
2. Anta skrivelse daterad 2018-04-13 som yttrande i ärendet.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning
Landstinget Sörmland övertar den 1 januari 2019 det regionala
utvecklingsansvaret enligt Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i
vissa län. Formellt blir landstinget region genom att Sörmland skrivs in i
denna lag.
I samma process föreslås även Kommunalförbundet Sörmlands
kollektivtrafikmyndighet gå samman med Landstinget och regionförbundet
och därigenom ingå i Region Sörmland. Regionen blir därmed länets
regionala kollektivtrafikmyndighet enligt Lag (2010:1065) om kollektivtrafik.
Med anledning av den nya organiseringen har landstinget utarbetat ett
dokument som beskriver Region Sörmlands uppdrag och samverkan och
Oxelösunds kommun ombeds yttra sig avseende:
1. Har regionens uppdrag beskrivits på ett relevant sätt?
2. Har kommunernas möjlighet till inflytande, exempelvis via den regionala
utvecklingsnämnden, beskrivits på ett relevant sätt?
Oxelösunds kommun lämnar följande yttrande (se yttrande daterat 2018-0413):
Oxelösunds kommun ställer sig generellt sett positiv till innehållet i skrivelsen
Regionbildning: Region Sörmland – Uppdrag och samverkan och anser att
regionens uppdrag i huvudsak beskrivs i dokumentet. Vi väljer dock att lyfta
ett antal synpunkter i detta yttrande. Oxelösunds kommun anser att regionens
uppdrag i stor del beskrivs utifrån ett landstingsperspektiv, och att den
därigenom snarare ger en generell lägesbeskrivning av organiseringen av de
uppdrag som regionen planeras ha, än en framåtsyftande beskrivning av en
ny länsorganisation. Beskrivningen av regionens uppdrag kan med fördel
utvecklas avseende frågor som kompetensförsörjning och digitalisering, som
är strategiska frågor för såväl regionen som kommunerna.
Kommunen konstaterar att den regionala utvecklingsnämnden kommer att
väljas av regionfullmäktige utifrån de politiska majoritetsförhållanden som
gäller i landstinget. Till detta kommer lagen om proportionellt valsätt, vilket
innebär att eventuella överenskommelser mellan partierna om fördelning av
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platser i nämnden utifrån exempelvis ”en kommunal representation”, saknar
betydelse. Oxelösunds kommun önskar därmed ett förtydligande kring hur
kommunernas inflytande i realiteten ska säkerställas.
Kommunernas möjlighet till inflytande beskrivs i allmänna ordalag. En
utförligare och mer relevant beskrivning återfinns emellertid i landstingets
interna dokument ”Övergripande inriktning för politisk organisation Region
Sörmland 2019, dnr LS-LED-18-0284-1”. Landstingets underlag förtydligar
hur regionen kommer att organiseras och hur samarbetet inom regionen
konkret kommer att formaliseras och formeras. Denna information skulle ha
varit relevant i det underlag som kommunerna nu ombetts lämna synpunkter
på.
En beskrivning av hur kommunerna ska bidra i arbetet med framtagande av
strategier, handlingsplaner och uppföljningar saknas. Utvecklingen av dessa
processer är viktiga för att regionen ska kunna uppnå en jämlik och rättvis
utveckling för alla invånare, oavsett var man bor.
Beskrivningen av den kommande organisationen hade tjänat på att utvecklas
avseende organisering och uppdrag. Remissen hade förtydligats om en
organisationsskiss, uppgifter om utvecklingsnämndens storlek och
beskrivning om vad som ska uppnås inom respektive utvecklingsområde
hade ingått.
I avsnittet ”Kommunernas inflytande och delaktighet” konstateras att ett
mycket nära samarbete med länets kommuner är en förutsättning för att
skapa en framgångsrik region, det hade varit önskvärt med en beskrivning av
hur detta samarbete ska säkerställas och organiseras.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks- Region Sörmland samverkan och uppdrag
Protokoll 2018-04-25 – Ks § 84
Yttrande – Region Sörmland samverkan och uppdrag
Remiss- Region Sörmland uppdrag och samverkan

Dagens sammanträde
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår 2018-04-25 Ks, § 84 följande beslut i
kommunfullmäktige:
Anta skrivelse daterad 2018-04-13 som yttrande i ärendet.
Förslag
Catharina Fredriksson (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Dag
Bergentoft (M), Bo Höglander (C), och Klas Lundbergh (L) instämmer.
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________
Beslut till:
Landstinget Sörmland (FÅ)
Kommunchef (FK)
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